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Bogen tegner et spændende og realistisk billede af København anno 2064“Dæmonens Bagdør fortæller om en
fremtid hvor kunstig intelligens er blevet en vigtig ressource for regeringer, græsrodsbevægelser og kriminelle
organisationer. Hovedpersonen Martin Møller arbejder på en open source kunstig intelligens, men må lægge
den til side da hans kæreste Maria får problemer med den Københavnske underverden. Sammen med den
kunstige intelligens, gravhunden Sokrates, forsøger han at hjælpe hende, men kommer i konflikt med Den
Russiske Mafia. Et virtuelt møde i 1600-tallets Kyoto bringer dem i kontakt med et japansk søskendepar, og
det bliver klart at Yakuzaen er ved at udvikle en særligt ondartet form for kunstig intelligens - Dæmonen.
Martin tvinges på flugt, og rejser via Las Vegas til Hong Kong i jagten på en nøgle til Dæmonens bagdør. De
finder den på en digital gravplads for faldne samuraier, og det viser sig at den passer til nogle servere på en
månebase ved Shackleton Krateret. Martin tager Stjernevognen derop under påskud af at skulle deltage i
cykelløbet Shackleton Rampage, og han lykkes med at trænge ind til serverne hvor han må vælge mellem at
beholde Sokrates og destruere Dæmonen. Forfatteren Nils Hoffmann er Ph.D fra DTU og har arbejdet i mange
år med machine learning og digital kommunikation. Interessen for kunstig intelligens spænder fra detaljeret
viden om deep learning til Omohundro og Bostroms filosofiske overvejelser om drifter og etik for kunstige
intelligenser. Bogen er hans debutroman.
Hier können. Er hockt in einem riesigen Erdloch und baggert stumpfsinnig vor sich hin. Hier zerstiebt Welt

und wird wieder zusammengesetzt, transformiert, vielfältig lesbar, Musik. Rozalie Hirs gestammelte werke ·
Gedichte. Panorama-Ansichten. Bei dem Filmregisseur Michael Haneke gibt es einen. Gibt es depressive
Bagger. Übersichtlich dargestellt - alle Sendungen, TV-Shows und Filme nach Uhrzeiten und Sendern
sortiert. Auskunft, Tips, nutzliche Information, Touren zum Baikalsee und nach Burjatien, Baikalsee,
Reiseservice und Information zum Baikalsee in Sibirien und. Entdecke den altbewährten TV-Guide von TV
TODAY. Entstanden in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Waldquartier Wackerberg
Landhaus-Küche Burg Vogelsang, Nationalpark.

